
Combinatie Hokke – Sturris uit Ooltgensplaat winnen de hoofdprijs van Tarbes in  

fond club “De Glazen Stad” 

Tarbes NPO 2014 gaat de geschiedenis in als een welles nietes vlucht. Daar waar de internationale 

vlucht vanuit St. Vincent op zaterdagmorgen met een dag uitstel om 07.35 uur werd gelost bleven de 

duiven van de nationale overnachtvluchten Tarbes, Cahors en Orange in de wagens. De 

omstandigheden waren op dat moment geschikt om de duiven de vrijheid te geven maar de 

nationale lossingcommissie  bleef erbij dat het een middaglossing moest worden en dat betekende 

dat er die dag niet gelost zou worden en besloten werd dat het gehele nationale concours afgelast 

zou worden en de duiven een retourtje in de bus kregen. Voor de besturen van de afdelingen 5, 6 en 

12 was dit een ongewenste situatie en na overleg met de eigen lossingscommissie werd besloten de 

duiven om 10.30 alsnog de vrijheid te geven en er een sectorale vlucht van te maken.  Gelet op het 

verloop van de vlucht is dit geen verkeerde beslissing geweest.  Het is de combinatie Hokke Sturris uit 

Ooltgensplaat die deze Tarbes op hun naam weten te zetten. Voorheen bestond deze combinatie uit 

Hans Hokke en Jan Sturris maar sinds dit seizoen heeft Klaas Sturris zich bij de combinatie gevoegd. 

Naast deze toevoeging heeft de combinatie de afgelopen winter nog een vernieuwing ondergaan. In 

verband met een herindeling door de gemeente moest het hok van de combinatie verplaatst worden 

en er werd dan ook een nieuw hok van twaalf meter geplaatst. Met het toetreden van Klaas tot de 

combinatie werd er besloten om lid te worden van fond club “De Glazen Stad”. Op zondagmorgen zit 

Hans al vroeg bij de hokken want er waren ook wat duiven mee naar St. Vincent en die konden 

normaal gesproken eerder komen. Het is net half tien geweest als Hans een duif aan ziet komen en 

als eerste denkt hij dat het er een is van St. Vincent. Maar zodra de duif op de plank valt ziet Hans dat 

deze geen gummi’s aan heeft en het dus een duif van Tarbes moet zijn. Nadat hij de duif binnen 

gelaten en verzorgt heeft ziet hij op het systeem dat de aankomst tijd 09.33.11 uur  is. Een 

telefoontje naar de meldpost leert dat dit de eerste melding van het inkorfcentrum was en naar later 

blijkt tevens de snelste binnen fondclub “De Glazenstad”. Het is de NL12-1603703 die de overwinning 

voor zich opeist.  In de afstamming van de “703” zien we naast van der Wegen en Gebr. Hagens veel 

Steketee bloed via Klaas Sturris. Een groot stempel drukt de NL98-1203180 op de afstamming. Deze 

sterkweker van Klaas Sturris komt zowel aan vaders als moederszijde voor in de afstamming. De 

“180” is onder meer vader van “De Sperwer”, en mede door deze doffer wist de combinatie Hokke 

Sturris in 2009,2010,2011 en 2013 het marathonkampioenschap van het samenspel Goeree-

Overflakkee te winnen. De duiven werden hier half april gekoppeld en na tien dagen broeden op 

weduwschap gezet. Er wordt enkel met doffers gevlogen en deze gaan op de voor vluchten mee 

waaronder twee maal Bourges zodat zij voor de eerste overnachtvlucht ca 1700 km weg hebben. 

Voor het inkorven wordt er niet getoond en bij thuiskomst krijgen de doffer na ca een uurtje de 

duivin. Ze mogen eerst eten en tot rust komen.  Medisch gezien wordt er heel weinig gedaan enkel 

tijdens het broeden een geelkuurtje in het water en tijdens het seizoen wordt er weleens wat azijn 

aan het water toegevoegd. Ook het voersysteem laat weinig bijzonderheden zien. Tot het 

vliegseizoen begint staat er een mengeling van standaard voer met gerst op het menu. Vanaf de 

eerste vlucht wordt dit vervangen door Variamax en hiervan krijgen de heren zoveel als ze lusten. 

Voor de “703” was dit de derde overnachtvlucht in zijn korte loopbaan. Als jaarling wist hij prijs te 

vliegen van Bergerac en dit jaar wist hij zich op Cahors in de uitslag te vliegen.  Hans Jan en Klaas bij 

deze nogmaals gefeliciteerd met deze overwinning. 
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